
 
ล ำดับที ่___________ 
            (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

ใบสมัครประกวดกระทง 
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทงประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

๑.ประกวดประเภท    ความคดิสรา้งสรรค ์        สวยงาม 

 
๒. ชื่อทีม................................................................. จ ำนวนสมำชิก ๕ คน  มีรำยชื่อดังนี้ 
 ๒.๑ ชื่อ-สกุล............................................................... ..........อำยุ.........ปี  อำชีพ.................... 
 ๒.๒ ชื่อ-สกุล.........................................................................อำยุ.........ปี  อำชีพ....................  
 ๒.๓ ชื่อ-สกุล.........................................................................อำยุ.........ปี  อำชีพ....................  

๒.๔ ชื่อ-สกุล.........................................................................อำยุ.........ปี  อำชีพ....................  
๒.๕ ชื่อ-สกุล.........................................................................อำยุ.........ปี  อำชีพ....................  
 

๓. สถำนที่ติดต่อ....................................................................................................................................... 
    เบอร์โทร. ...........................................................................  
 

 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเข้ำใจหลักเกณฑ์กำรประกวดและจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประกวดทุกประกำร 
 

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้สมัคร 
(....................................................) 

.........../................./.............. 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับสมัคร 
(....................................................) 

.........../................./.............. 
 

 
หมำยเหตุ : ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่ำนั้น ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ตั้งแต่บัดนี้ – ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ก่อนเวลำ ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์กำรประกวดกระทง 
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทงประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
๑. ก ำหนดกำรจัดกำรประกวด   วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 
 
๒. แนวคิดกำรประกวด    สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นำนำชำติ 
 
๓. สถำนที่จัดกำรประกวด   ลำนอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
๔. ประเภทกระทงท่ีจัดกำรประกวด     ๔.๑ กระทงประเภทสวยงำม 

๔.๒ กระทงประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

กระทงที่ประกวดทั้งสองประเภท จะต้องไม่มีอุปกรณ์สัญลักษณ์ข้อควำม หรืออ่ืน ๆ ที่แสดงเจตนำ 
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อศีลธรรมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงำม หรือล้อเลียน เสียดสีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

กระทงทุกประเภทอนุญำตให้น ำกลับได้ภำยหลังกำรประกำศผลกำรตัดสินทั้ง ๒ ประเภท 
  เป็นที่เรียบร้อย 
 
๕. คุณสมบัติของผู้จัดท ำกระทงส่งเข้ำประกวด 

๕.๑ เป็นบุคคลทั่วไป และมีสัญชำติไทย 
๕.๒ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคติดต่อร้ำยแรง 

๖. หลักฐำนในกำรสมัคร 
๖.๑ ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๖.๒ รับสมัครเป็นทีมๆ ละ ๕ คน  จ ำนวนไม่เกิน ๒๕ ทีม   
๖.๓ รับใบสมัครที่ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

๗. ก ำหนดส่งใบสมัคร 
๗.๑ รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนเวลำ ๑๒.๐๐ น.  

๘. กำรแต่งกำย 
๘.๑ ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรประกวด จะต้องแต่งกำยสุภำพในขณะท ำกำรแข่งขัน  
๘.๒ ส ำหรับทีมที่ได้รับรับรำงวัล ต้องแต่งกำยสุภำพเท่ำนั้น  ในช่วงที่ขึ้นรับรำงวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙. กติกำกำรประกวดกระทง 
๙.๑ ประเภทความคิดสร้างสรรค ์
- ประดิษฐ์กระทงประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์ต้องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ๔๐ เซนติเมตร         

แต่ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (วัดจำกปลำยกลีบกระทงด้ำนหนึ่งถึงปลำยกลีบกระทงอีกด้ำนหนึ่ง) 
- ตัวกระทงต้องเน้นกำรใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่ย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ หรือวัสดุอื่นใดที่เหมำะสม  
- ส่วนประกอบในกำรประดิษฐ์ ตกแต่งประดับลวดลำย หลีกเลี่ยงกำรใช้วัสดุที่เป็นพิษต่อแหล่งน้ ำและ

สิ่งแวดล้อม ไม่จ ำกัดควำมสูงและรูปทรง 
- เป็นกระทงเน้นแนวคิดแบบอิสระ เน้นควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยไม่จ ำกัดรูปแบบ ในเรื่องกำรออกแบบและ

วัสดุแปลกใหม่ กำรประยุกต์ใช้วัสดุได้อย่ำงเหมำะสม 
- มีกำรประดิษฐ์ด้วยควำมประณีต เรียบร้อย สวยงำม ใช้สีสัน สัดส่วน รูปทรงที่เหมำะสมกลมกลืน 
- มีเครื่องบูชำ (ดอกไม้ ธูป เทียน) และองค์ประกอบของกระทง สื่อควำมหมำยถึงควำมเชื่อของประเพณีลอย

กระทงและแสดงถึงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
- กระทงต้องสำมำรถลอยและเคลื่อนที่ในน้ ำได้อย่ำงสวยงำมด้วยตัวเอง 
- แสงสว่ำงที่ประกอบสำมำรถใช้แสงเทียนหรือตะเกียงหรือใช้กระแสไฟฟ้ำได้ 
- จัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมกำรตรวจก่อนกำรแข่งขัน ๓๐ นำที 
- กำรจัดส่งผลงำนส ำเร็จเพื่อให้คณะกรรมกำรตัดสิน 

- จัดวำงผลงำนส ำเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ำยชื่อ 
- ห้ำมน ำสิ่งประดิษฐ์อื่นใดท่ีไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลำมำตกแต่งหรือประกอบผลงำนเพ่ิมเติม 

- กระทง ไม่อนุญำตให้ต่อสำยไฟฟ้ำประดับกระทงขณะลอยน้ ำ หำกต้องกำรใช้ไฟประดับให้ใช้แบตเตอรี่ โดยวำง
ไว้ภำยในกระทงเท่ำนั้น  

- ขณะกระทงอยู่บนบกอนุญำตให้ใช้ไฟขนำด ๒๒๐ V ได ้
-  ผู้เข้ำแข่งขันต้องจัดเตรียมผ้ำใบ  ผ้ำพลำสติก  หรือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรองพ้ืนบริเวณสถำนที่ แข่งขัน  และ

รักษำควำมสะอำดตลอดเวลำกำรแข่งขัน  และหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน 
-  ผู้เข้ำแข่งขันต้องปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ที่คณะกรรมกำรจัดกำรประกวดก ำหนดให้ 
-  ผู้เข้ำแข่งขันห้ำมน ำอุปกรณ์สื่อสำรทุกชนิดเข้ำมำในบริเวณพ้ืนที่แข่งขัน 
-  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้ำประกวดไม่สำมำรถโต้แย้งหรือ อุทธรณ์ใด ๆ ได้ 
 

  เกณฑ์กำรให้คะแนนประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
เกณฑ์กำรตัดสิน  กรรมกำรจะตัดสินตำมเกณฑ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมงำม ดังนี้ 

  ๑. ควำมสวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ (๑๕ คะแนน) 
๑.๑ สีมีกำรใช้สีที่สวยงำมและน่ำสนใจ และกลมกลืนทั้งกระทง 
๑.๒ รูปทรง มีรูปทรงของกระทงได้สัดส่วนที่สวยงำมไม่สูงหรือเตี้ยเกินไป 
๑.๓ จุดเด่น มีกำรสร้ำงจุดเด่นของกระทงท่ีสวยงำม แต่ต้องกลมกลืนเมื่อดูในภำพรวม 

 
๒. ควำมประณีตละเอียดอ่อน (๑๕ คะแนน) 

๒.๑ ควำมประณีตของกำรปกปิดวัสดุติดยึด 
๒.๒ ควำมประณีตของกำรจัดวำงส่วนประกอบที่เป็นระเบียบ 
๒.๓ ควำมประณีตของส่วนประกอบอื่น ๆ 
 



  ๓. แนวควำมคิดสร้ำงสรรค์ หรือเนื้อหำ (๒๕ คะแนน) 
- กระทงจะมีแนวควำมคิดสื่อควำมหมำยในเชิงบวกเช่น แนวควำมคิดเก่ียวกับประเพณีลอยกระทง 
- แนวควำมคดิเกี่ยวกับกำรเชิดชูสถำบันหลักของชำติแนวคิดเก่ียวกับศำสนำแนวควำมคิดเก่ียวกับ 
เอกลักษณ์หรือแนวคิดท่ีเหมำะสมกับยุคสมัย 

  ๔. วัสดุ (๒๐ คะแนน) 
๔.๑ มีกำรใช้วัสดุที่สร้ำงสรรค์เช่น วัสดุแปลกใหม่ หรือวัสดุเหลือใช้มำสร้ำงสรรค์อย่ำง 
สวยงำม และมีควำมประณีต (โดยห้ำมใช้โฟม) 
๔.๒ อนุญำตให้ใช้โครงไม้ ลวด หรือเหล็กในกำรตกแต่งได้ แต่ต้องมีขนำด สัดส่วนที่เหมำะสมสวยงำม 

   ๔.๓ อนุญำตให้ใช้ห่วงยำง ยำงรถยนต์ เสริมเป็นทุนลอยน้ ำได้ 
   ๔.๔ หุ่นกระทง (ห้ำมใช้โฟม) 

๕. ขนำด (๕ คะแนน) 
ขนำดของกระทงต้องเป็นไปตำมเกณฑ์เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร       
๖. กำรทรงตัวหรือกำรลอยน้ ำ (๑๕ คะแนน) กระทงต้องลอยน้ ำได้ดีไม่เอียงไปข้ำงหนึ่งข้ำงใด 

 ๗.  ควำมสะอำด  (๕ คะแนน) กำรใช้และกำรเก็บอุปกรณ์และควำมสะอำดบริเวณที่ปฏิบัติงำน  
 

เงินรำงวัลในกำรประกวดกระทง ประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
  -รำงวัลชนะเลิศ   รับเงินรำงวัล    ๒,๐๐๐ บำท   
  -รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรำงวัล    ๑,๐๐๐ บำท  
  -รำงวัลรองชนะเลิศอันอับ ๒ รับเงินรำงวัล       ๕๐๐ บำท  

--------------- 
 

๙.๒ กระทงประเภทสวยงาม 
- ประดิษฐ์กระทงประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์ต้องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ๔๐ เซนติเมตร         

แต่ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (วัดจำกปลำยกลีบกระทงด้ำนหนึ่งถึงปลำยกลีบกระทงอีกด้ำนหนึ่ง) 
- ใช้ใบตอง หรือ วัสดุจำกธรรมชำติอ่ืนที่เหมำะสม เมื่อจัดท ำกระทงเสร็จเรียบร้อยจะต้องสำมำรถน ำมำลอยน้ ำ

ได ้(ไม่อนุญำตให้ใช้โฟมและวัสดุสังเครำะห์เป็นวัสดุโดยเด็ดขำด) 
- ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้สด ใบไม้สดหลำกหลำยชนิด ห้ำมใช้วัสดุสังเครำะห์ที่ไม่ใช่ของสด 
- อนุญำตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมำก่อนได้ เช่น ตัดก้ำน แต่งกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด 
- มีกำรประดิษฐ์ด้วยควำมประณีต เรียบร้อย สวยงำม ใช้สีสัน สัดส่วน รูปทรงที่เหมำะสมกลมกลืน 
- มีเครื่องบูชำ (ดอกไม้ ธูป เทียน) และองค์ประกอบของกระทง สื่อควำมหมำยถึงควำมเชื่อของประเพณีลอย

กระทงและแสดงถึงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
- กระทงต้องสำมำรถลอยและเคลื่อนที่ในน้ ำได้อย่ำงสวยงำมด้วยตัวเอง 
- แสงสว่ำงที่ประกอบสำมำรถใช้แสงเทียนหรือตะเกียงหรือใช้กระแสไฟฟ้ำได้ 
- จัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมกำรตรวจก่อนกำรแข่งขัน ๓๐ นำที  
- กำรจัดส่งผลงำนส ำเร็จเพื่อให้คณะกรรมกำรตัดสิน 

- จัดวำงผลงำนส ำเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ำยชื่อ 
- ห้ำมน ำสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่ไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลำมำตกแต่งหรือประกอบผลงำนเพ่ิมเติม 

- กระทง ไม่อนุญำตให้ต่อสำยไฟฟ้ำประดับกระทงขณะลอยน้ ำ หำกต้องกำรใช้ไฟประดับให้ใช้แบตเตอรี่ โดยวำง
ไว้ภำยในกระทงเท่ำนั้น  

- ขณะกระทงอยู่บนบกอนุญำตให้ใช้ไฟขนำด ๒๒๐ V ได ้



-  ผู้เข้ำแข่งขันต้องจัดเตรียมผ้ำใบ  ผ้ำพลำสติก  หรือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรองพ้ืนบริเวณสถำนที่แข่งขัน  และ
รักษำควำมสะอำดตลอดเวลำกำรแข่งขัน  และหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน 

-  ผู้เข้ำแข่งขันต้องปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ที่คณะกรรมกำรจัดกำรประกวดก ำหนดให้ 
-  ผู้เข้ำแข่งขันห้ำมน ำอุปกรณ์สื่อสำรทุกชนิดเข้ำมำในบริเวณพ้ืนที่แข่งขัน 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนกระทงประเภทสวยงำม 
  เกณฑ์กำรตัดสินกรรมกำรจะตัดสินตำมเกณฑ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมงำม ดังนี้ 
๑. ควำมงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ สีมีกำรใช้สีที่สวยงำมและน่ำสนใจ และกลมกลืนทั้งกระทง 
๑.๒ รูปทรง มีรูปทรงของกระทงที่สวยงำมไม่สูงหรือเตี้ยเกินไป รูปทรงได้สัดส่วนดี 
๑.๓ จุดเด่น มีกำรสร้ำงจุดเด่นของกระทงท่ีสวยงำม แต่ต้องกลมกลืนเมื่อดูในภำพรวม 

๒. ควำมประณีตละเอียดอ่อน (๓๐ คะแนน) 
๒.๑ ควำมประณีตของกำรปกปิดวัสดุติดยึด 
๒.๒ ควำมประณีตของกำรจัดวำงส่วนประกอบที่เป็นระเบียบ 
๒.๓ ควำมประณีตของส่วนประกอบอื่น ๆ 

๓. แนวควำมคิดสร้ำงสรรค์ หรือเนื้อหำ (๑๐ คะแนน) 
กระทงจะมีแนวควำมคิดที่สื่อออกมำที่มีควำมหมำยในเชิงบวก เช่น แนวควำมคิดเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง 

แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรเชิดชูสถำบันหลักของชำติแนวคิดเกี่ยวกับศำสนำแนวควำมคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือแนวคิดที่
เหมำะสมกับยุคสมัย 

๔. วัสดุ (๑๐ คะแนน) 
๔.๑ ใช้วัสดุที่ได้จำกธรรมชำติจ ำพวก ดอกไม้ ใบไม้สด มำสร้ำงสรรค์อย่ำงสวยงำมและมีควำมประณีต 
๔.๒ อนุญำตให้ใช้โครงไม้ ลวด หรือเหล็กในกำรตกแต่งได้ แต่ต้องมีขนำด สัดส่วนที่เหมำะสมสวยงำม 
๔.๓ อนุญำตให้ใช้ห่วงยำง ยำงรถยนต์ เสริมเป็นทุนลอยน้ ำได ้
๔.๔ หุ่นกระทง (ห้ำมใช้โฟม) 
๕. ขนำด (๑๐ คะแนน) 
ขนำดของกระทงต้องเป็นไปตำมเกณฑ์เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร   
๖. กำรทรงตัวหรือกำรลอยน้ ำ (๑๕ คะแนน) กระทงต้องลอยน้ ำได้ด ีไม่เอียงไปข้ำงหนึ่งข้ำงใด 
๗.  ควำมสะอำด  (๕ คะแนน) กำรใช้และกำรเก็บอุปกรณ์และควำมสะอำดบริเวณที่ปฏิบัติงำน 

 
เงินรำงวัลในกำรประกวดกระทง ประเภทสวยงำม 

  -รำงวัลชนะเลิศ   รับเงินรำงวัล    ๒,๐๐๐ บำท   
  -รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรำงวัล    ๑,๐๐๐ บำท  
  -รำงวัลรองชนะเลิศอันอับ ๒ รับเงินรำงวัล       ๕๐๐ บำท  
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. การตัดสิน 
๑๐.๑ กำรตัดสินกำรประกวด กระท ำโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย 
๑๐.๒ กำรตัดสินกระทงทุกประเภทของคณะกรรมกำรจะด ำเนินกำร ในวันที่๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒   
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
๑๐.๓ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้ำร่วมกำรประกวดไม่มีสิทธิ์ประท้วงคณะกรรมกำร
จัดกำรแข่งขันไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๑๐.๔ ในกรณีที่มีปัญหำในกำรใช้หลักเกณฑ์นี้ให้คณะกรรมกำรจัดกำรประกวดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำดเท่ำนั้น 

 
หมำยเหตุ 
ก. ขนาดของวัสดุที่ใช ้

- ขนำดของกระทงต้องเป็นไปตำมเกณฑ์เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร
ใช้ต้นกล้วยหรือผักตบชวำ (ห้ำมใช้โฟม) 

- ใบไม้ เช่น ใบตอง ใบพลับพลึง ใบโกสน ใบสำวน้อยปะแป้ง ใบหมำกผู้หมำกเมีย ฯลฯ 
- ดอกไม้ เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลำบ กลีบบัวดอกรัก ดอกบำนไม่รู้โรย ดอกกล้วยไม้ ฯลฯ 

ข. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  อนุญาตให้ 
๑) ดอกไม้เด็ดกลีบและตัดกลีบมำก่อนได้ 
๒) ฉีกใบตองมำและตัดแบบ ดำมลวดมำก่อนได้ 

 *** (ห้ำมประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เป็นผลงำน ส่วนประกอบนอกเหนือจำกท่ีระบุไว้ ถ้ำฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์จะถูกตัดคะแนน) 
ค. จ านวนผู้เข้าประกวด 
- ทีมละ ๕ คน ให้เวลำประดิษฐ์ ๕ ชม. ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
 

ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ผู้เข้าประกวดจะต้องมาประดิษฐ์ตกแต่งต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสิน 

 
 
 

สอบถำมเพิ่มเติมที่ : ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๓๕ 


